
Inspectierapport
't Groentje (PSZ)
Mernaweg 55a
9964AR WEHE-DEN HOORN

Toezichthouder: GGD Groningen
In opdracht van gemeente: De Marne
Datum inspectie: 18-01-2016
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: Definitief
Datum vaststelling inspectierapport: 26-02-2016



2 van 11
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 18-01-2016
't Groentje te WEHE-DEN HOORN

Inhoudsopgave

Het onderzoek.................................................................................................................3

Observaties en bevindingen ...............................................................................................4

Pedagogisch klimaat .....................................................................................................4

Personeel en groepen....................................................................................................6

Inspectie-items................................................................................................................8

Gegevens voorziening..................................................................................................... 10

Gegevens toezicht.......................................................................................................... 10

Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal......................................................................... 11



3 van 11
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 18-01-2016
't Groentje te WEHE-DEN HOORN

Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan.
De items die in dit inspectierapport zijn getoetst richten zich vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Beschouwing
Peuterspeelzaal 't Groentje is met een groep van max. 16 peuters gevestigd in basisschool 
Hoogholtje aan de Mernaweg 55a te Wehe den Hoorn. De peuterspeelzaal beschikt over een ruime 
groepsruimte en een eigen buitenspeelplaats.  
De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne bestaat uit 7 peuterspeelzalen.
Op de peuterspeelzalen wordt gewerkt in groepen van minimaal 12 en afhankelijk van de 
locatie maximaal 16 peuters. Alle leidsters hebben een kindgerichte opleiding genoten.
De leidsters worden geassisteerd door een vaste vrijwillig(st)er en/of ouder.  
De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne heeft gekozen voor het pravoo-kindvolgsysteem 
omdat de meeste basisscholen in de gemeente De Marne het pravoo-kleutervolgsysteem 
gebruiken.

Inspectiegeschiedenis:
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 22-3-2015.
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Bevindingen huidige inspectie:
Op 18-01-2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt niet 
volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Personeel en groepen: 3.1
Het ontbreken van een verklaring omtrent het gedrag van een stagaire, zie toelichting in het 
domein.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Pedagogische praktijk

Pedagogische praktijk 

Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk;
- waarborging van emotionele veiligheid
- ontwikkeling van persoonlijke competentie
- ontwikkeling van sociale competentie
- overdracht van normen en waarden

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien:

EMOTIONELE VEILIGHEID
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep Energie en sfeer (0-4)
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
Een kind neemt de beroepskracht mee , er is onenigheid in de keukenhoek. De beroepskracht kent 
de kinderen en overziet onmiddellijk wat er aan de hand is ‘Ik zie dat jij met stoelen gooit.. Zullen 
we kijken of we het anders kunnen doen -anders spelen- zonder duwen en zonder dat de stoelen 
door de lucht vliegen?’. De beroepskracht blijft even in de keukenhoek. ‘We gaan samen spelen.... 
ja, ik hou van thee......dat lijkt me heerlijk’. De rust is weergekeerd. Op een later moment zitten de 
meeste kinderen aan tafel te spelen, een aantal kinderen neuriet/ maakt speelgeluiden, de 
geluiden vermengen zich tot een harmonieus gezoem.

PERSOONLIJKE COMPETENTIE
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen
Verrijken (0-4)
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van 
spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. 
Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.
De beroepskracht doet even mee in een speelhoek. Ze neemt een spel kaarten, het onderwerp is 
winter, ze bevraagt de kinderen ‘kijk een sjaal, heb jij ook een sjaal –ja- welke kleur heb jij –
rood/blauw- en jij dan –rose-‘. Aan de tafel zit een kind te kijken naar een puzzel, de 
beroepskracht vraagt welke kant van de puzzel het kind wil maken, de donkere of de lichte kant. 
Het kind kiest voor de lichte kant ‘goed, dan haal ik de donkere stukjes weg, dan kun jij de lichte 
puzzel maken –welke dan- kijk maar even naar het plaatje’. De beroepskracht en de vrijwilliger 
hebben oog op- en aandacht voor alle kinderen.

SOCIALE COMPETENTIE
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Ontdekken en (her)kennen (0-4)
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse 
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of talent, in gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-
/contactgelegenheid. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen 
kinderen.
Een kind komt bij de beroepskracht ‘ik wil ook een muts –ik heb er maar twee, we kunnen wel 
vragen als X er mee klaar is of jij de muts dan op mag-’ ….zo gezegd zo gedaan.
De kinderen zijn deel van de groep
Leren samenspelen (1-4)
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.
De beroepskracht grijpt even in als 2 kinderen er samen niet uitkomen ’wat zouden we doen, weet 
je het nog, we zouden praten ……en niet afpakken, weet je nog?’. 

OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Uitleg en instructie (1-4)
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
De kinderen zijn druk en luidruchtig, de beroepskracht vraagt even aandacht ‘dames en heren (het 
wordt opeens muisstil) zullen we in de speelzaal lopen en niet rennen, straks gaan we naar buiten 
en daar mag je rennen’. 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Nabijheid/ruimte laten (0-4)
De interacties tussen beroepskrachten en kind sluiten aan op de behoeften. Kinderen leren om 
contact met elkaar te maken en om elkaars gedragssignalen te lezen (nabijheid versus ruimte
geven). De interacties zijn vriendelijk en hartelijk.
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht en de vrijwilliger consequent zijn en 
vriendelijk ingaan op de behoeften van de kinderen. De interacties zijn respectvol, hartelijk en 
duidelijk.

Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op locatie)
 Website
 Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten, en 
vrijwilligers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Van een stagiaire kan geen geldige verklaring omtrent het gedrag overgelegd worden. Navraag 
leert dat de stage gestart is als een maatschappelijke stage (tot max. 60 uren per jaar is geen VOG 
vereist) maar daarna in tijd verlengd is en de maximale uren van een maatschappeijlke stage 
overschrijdt.

Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet 
ouder dan twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

Passende beroepskwalificatie

De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Uit observatie en uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (op locatie)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013.
(art 2.6 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is op dat moment niet ouder dan 
twee maanden.
(art 2.6 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt:
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht; 
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 
beroepskracht.
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : 't Groentje
Website : http://www.marnepeuters.nl
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne
Adres houder : Plantsoenstraat 4
Postcode en plaats : 9967RE EENRUM
Website : www.marnepeuters.nl
KvK nummer : 02079088
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Groningen
Adres : Postbus 584
Postcode en plaats : 9700AN GRONINGEN
Telefoonnummer : 050-3674325
Onderzoek uitgevoerd door : L. Koster

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : De Marne
Adres : Postbus 11
Postcode en plaats : 9965ZG LEENS

Planning
Datum inspectie : 18-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 12-02-2016
Vaststelling inspectierapport : 26-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-03-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 01-03-2016

Openbaar maken inspectierapport : 22-03-2016
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


